
 

МОДУЛ М5.2 – Семинар,  2 ЕСПБ 
2. семестар мастер академских студија, 2011/12 
 
 
Одлуком научно наставног већа, у студијском програму мастер академских студија Архитектонског факултета у 
Београду, извршена је промена начина вредновања Семинара, тако што се успех студената у савлађивању 
Семинара 2ЕСПБ утврђује посебном оценом, независно од оцене којом се утврђује рад у Студију.  
 
Семинар је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.  
 
План рада 
 
Назив семинара: Оптимизација у избору и пројектовању конструктивних система  
 
 
Година студија:  
2. семестар мастер академских студија, 2011/12 
Број кредита: 
2 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за 2011/12 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за 2011/12 
Термини одржавања колоквијума: 
Према терминском плану извођења наставе 
 
Наставник: проф. др Миодраг Несторовић 
 

Сарадници у настави: Phd кандидат Зоран Шобић дипл.инг.арх.     
 

Број кабинета: 348А  

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата): понедељком од 14-16h  

Телефон: 011/3218-708                                                                                            Е-маил: enestorm@arh.bg.ac.rs  

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
Поред просечне оцене из претходних пројеката, може се навести оцена из предмета Конструктивни системи и Просторне 
структуре, као и посебна знања и вештине која су неопходна да би студент радио на изабраном задатку.  
 

 
Циљеви и приступ настави: 
 
Пројекотовање конструкције је процес у коме се одвија избор конструктивног система, материјала, облика, димензија, својстава 
површина и других особина са циљем да се испуне функционални задаци конструкције и задовољи низ услова, а што ће бити 
анализирано семинаром оптинизација конструкција.   
 
Садржај наставе: 
Избор конструктивних система, диспозиције и облика пресека, разматрање поступака, система и материјала при избору 
технологије грађења.  
 
Метод извођења наставе:  
Настава (предавања и вежбе) се одвијају кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, 
интерактивни облици наставе, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, семинарски рад. 
 

Термински план извођења наставе  



 

нед Наслови јединица Опис  тематских јединица                                           

01 Програм предмета Оптимизација у избору и 
пројектовању конструктивних система. 

Упознавање са основним принципима моделовања 
на  урађеним примерима оптимизације.   

02 конструктивног система. Критеријуми за оцену 
елемената оптимизације и фактори тежине према 
значају.Систематични приступ код избора 
конструктивног система у зависности од валидних 
параметара. 
Елементи оптимизације код избора  

Решавање конкретних задатака из области једноста-
внијих проблема оптимизације конструкција. 03 

04 

05 Примена апарата математичке оптимизације на 
анализи варијантних решења. Утврђивање 
граничних вредности код услова који морају да 
буду испуњени. Налажење екстремне вредности 
оптимизационе функције у допуштеном 
интервалу. 

Израда скупа варијантних решења према поставље-
ним условима задатка и приближавање оптималном 
решењу путем елиминације. 06 

07 1. Колоквијум: Предлог теме семинарског тема и кратак садржај 

08 Примена апарата математичке оптимизације на 
анализи варијантних решења. Утврђивање 
граничних вредности код услова који морају да 
буду испуњени. Налажење екстремне вредности 
оптимизационе функције. 

Израда скупа варијантних решења према поставље-
ним условима задатка и приближавање оптималном 
решењу путем елиминације. 09 

10 Прикази примера модела оптимизације са 
асоцирањем дефинисаних вредности код 
оцењивања. 

Рад на процесу оптимизације на индивидуалном 
пројекту из области конструктивних система. 

11 Математичко формулисање оптималног 
пројектовања на конкретном примеру. 
Избор конструктивног система, диспозиције и 
облика приближавањем оптималном решењу 
путем елиминација у скупу варијантних решења. 

Рад на процесу оптимизације на индивидуалном 
пројекту из области конструктивних система. 12 

13 2. Колоквијум: Предаја радне верзије писменог елабората.  
Дискусија. Предлози и сугестије. 

14 Финализација рада. Одбрана рада. 

 

Обавезна литература:  
1. Ђ. Злоковић - КООРДНИРАНИ СИСТЕМИ КОНСТРУКЦИЈА, Грађевинска књига, Београд 1969. 
2. Ђ. Злоковић - ОПТИМИЗАЦИЈА У ИЗБОРУ И ПРОЈЕКТОВАЊУ КОНСТРУКЦИЈА, Универзитет у Београду, Архитектонски 
факултет, Последипломске студија курс-становање 1975. 
3. Ж. Прешчевић – ПРЕДАВАЊА НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА, 2008. 
 
Препоручена литература: 
1. M.P.Bendose, O.Sigmund - TOPOLOGY OPTIMIZATION, Theory, Methods and Applications, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2003. 
2. A.Abraham, L.Jain, R.Goldberg - EVOLUTIONARY MULTIOBJECTIVE OPTIMIZATION, Theoreticaly Advances and Aplications, 
Springer-VErlag London Limited, 2005. 
3. C.R.Reeves, J.E.Rowe - GENETIC ALGORITHMS: PRINCIPLES AND PERSPECTIVES, Kluwer Academic Publishers, 2003. 
4. J.S. Arrora - OPTIMIZATION OF STRUCTURAL AND MECHANICAL SYSTEMS, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 
2007. 
5. W.R.Spillers, K.M.MacBain - STRUCTURAL OPTIMIZATION,  Springer Science+Business Media, LLC. 2009. 
6. R.L.Haupt, S.E.Haupt - PRATICAL GENETIC ALGORITHMS, A John Wiley & Sons, Inc. Publication, 2004. 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Семинарски рад дужине до 20-60 страна у зависности од тога да ли се рад ради индивидуално или групно. 

Критеријуми оцењивања: 
Позитивно оцењен 1. Колоквијум и предат и одбрањен семинарски рад. 
 

Оцењивање: 
 
У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе (сви облици рада који се оцењују пре полагања испита и 
који се као такви једино и могу реализовати у овом периоду) учествују најмање са 30, а највише 70 поена. Испуњавањем 
предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100поена. 



 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 пројекат  
колоквијуми 40 усмена одбрана пројекта  
семинари  писмени елаборат 50 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 
 
 
 


